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LIPOR recebeu delegação de empresários da província de Free State da África do Sul
Lipor received delegation of entrepreneurs from the province of Free State of South Africa

No passado dia 25 de julho, uma pequena delegação de empresários da África do Sul, de uma
Câmara de Comércio denominada "Free State Black Business Chamber” foi recebida na LIPOR.
A sede da Fundação AEP foi o local do primeiro encontro, onde decorreram as reuniões entre
empresas, com a apresentação do portfolio e soluções da LIPOR aos empresários.
No dia seguinte, tiveram a oportunidade de visitar a nossa central de valorização energética
LIPOR II e assistir ao processo de transformação de resíduos urbanos em energia elétrica, através
do vapor gerado pela combustão.
Este encontro serviu para criar canais de ligação, conhecer as empresas, identificar potenciais
áreas de desenvolvimento de projetos e iniciativas em comum e preparar a visita de uma comitiva
mais alargada a ter lugar no próximo mês de setembro.

On 25th of July, a small delegation of businessmen from South Africa, a Chamber of Commerce named
"Free State Black Business Chamber” was received at LIPOR.
The AEP Foundation headquarters were the place of the first meeting, where the B2B meetings took place,
with the presentation of LIPOR portfolio and solutions to the entrepreneurs.
The next day they had the opportunity to visit our energy recovery plant LIPOR II and watch the process of
transforming urban waste into electricity through the steam generated by the combustion.
This meeting served to create cooperation channels, meet companies, identify potential development
areas for projects and initiatives and prepare the visit of a wider entourage to take place next September.
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